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Stypendia ministra dla wybitnych studentów

Stypendia ministra
dla wybitnych studentów
Minister Nauki i szkolnictwa Wyższego przyznaje także
stypendia dla wyróżniających się doktorantów. W tym roku
otrzymało je 90 osób. Niestety, mimo złożonych wniosków,
żaden doktorant z naszej uczelni nie otrzymał stypendium
(wys. stypendium doktoranckiego wynosi 22 tys. zł, również wypłacane jednorazowo).
Studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego, którzy otrzymali stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok
2012/2013:
1. Piotr Grudzień - student III roku studiów pierwszego
stopnia na kierunku socjologia – Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu,
2. Adriana Łogożna - studentka III roku studiów pierwszego stopnia na kierunku pedagogika – Wydział Pedagogiki,
Socjologii i Nauk o Zdrowiu,
3. Natalia Kożuchowska - studentka III roku studiów
pierwszego stopnia na kierunku inżynieria środowiska –
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska,
4. Kornelia Zaborowska - studentka I roku studiów drugiego stopnia na kierunku inżynieria biomedyczna – Wydział
Mechaniczny,
5. Joanna Łochowska - studentka I roku studiów drugiego
stopnia na kierunku pedagogika – Wydział Pedagogiki,
Socjologii i Nauk o Zdrowiu,
6. Joanna Filik - studentka I roku studiów drugiego stopnia
na kierunku inżynieria biomedyczna – Wydział Mechaniczny.
esa

__Od lewej stoją: Prorektor ds. Studenckich prof. Wojciech Strzyżewski,
Rektor UZ prof. Tadeusz Kuczyński, Adriana Łogożna, Kornelia Zaborowska,
Piotr Grudzień, Joanna Filik, Natalia Kożuchowska.
Na zdjęciu brakuje Joanny Łochowskiej

23 stycznia 2013 r. Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego,
prof. Tadeusz Kuczyński wręczył wyróżnionym studentom stypendia za wybitne osiągnięcia na rok akademicki
2012/2013, przyznane przez Minister Nauki i Szkolnictwa
Wyższego prof. Barbarę Kudrycką. Uroczystość odbyła
się podczas Kolegium Rektorskiego z udziałem dziekanów
wszystkich wydziałów.
W całym kraju stypendia ministra uzyskało 969 studentów, w tym 6 studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Stypendium studenckie przyznane na cały rok, to 14 tysięcy złotych wypłacone jednorazowo.
Od tego roku akademickiego stypendia rozdzielane są na
nowych zasadach, zgodnie z wprowadzonymi we wrześniu
2011 roku przepisami. Zgłoszone przez rektorów uczelni wnioski oceniane były metodą punktową, a ich ocena
powierzona została zespołowi, w skład którego weszło 27
ekspertów reprezentujących osiem obszarów nauki i sztuki. Punkty przyznawane były za poszczególne osiągnięcia
naukowe, artystyczne lub sportowe oraz za średnią ocen,
przy czym to kryterium zarówno dla studentów i doktorantów stanowiło tylko 5% ogólnej oceny punktowej. Wnioski
były oceniane głównie pod kątem wybitnych osiągnięć
naukowych, artystycznych lub sportowych. Maksymalnie
można było uzyskać 100 punktów, a stypendia otrzymały
osoby, które uzyskały co najmniej 20 punktów.
W tym roku akademickim rektorzy uczelni przedstawili rekordową liczbę 4 532wniosków (z Uniwersytetu
Zielonogórskiego wysłano 30 wniosków).
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